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উ। ৎ। স। গ� 

 

 ঐ সকল খােরজী ও তাকফীরীেদর �িত যারা অ�ায়ভােব মসুিলমেদর এমনিক উ�াহর ��� স�ান 

মজুািহদীনেদরেকও তাকফীর করেছ এবং তােদরেক হত�া করা �বধ মেন কের হত�া করেছ। 

 িজহাদ-��মী ঐ সকল যবুকেদর �িত যারা হকদল িনেয় ি�ধা�ে� আেছ। 

 সারা পিৃথবীেত িজহাদরত আমােদর ঐ সকল মজুািহদ ভাইেদর �িত যারা হেকর পেথ আ�াহর 

কািলমােক উঁচু করার জ� লড়াই করেছ। 

এেদর সকেলর �িত িকতাবিট উৎসগ� করা হল- যােত এটা সকেলর �হদায়ােতর জ� ওসীলাহ হয়। 
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মখুব� 

এক 

উসমািন িখলাফেতর �ান আেলা তখেনা পিৃথবীর িকছু অংেশ িটমিটম কের িব�ুিরত হি�ল। ঘেরর শ� আর 

বাইেরর শ�েদর নানামিুখ ষড়যে� খলীফা আ�লু হািমদ �নিতেয় পেড়েছন। িদন-মান �ধ ু কী �যন ভােবন। 

কােছর �লাকেদর সােথও খবু একটা কথা বেলন না। এত ভাবনা কী িনেয়? �যৗবন বয়েস �তা িখলাফাহ িনেয় 

এেতা ভাবেত �দখা যায়িন তােক? �াঁ বড় অসমেয় হেলও তার এ �ি��ার স�ত কারণও িছল। এত িদেন তারঁ 

বেুঝ এেসেছ― িখলাফেতর মাহা�, তাৎপয�, উপেযািগতা। �দেহর �িতিট িশরা-উপিশরা তােক উসকািন িদেয় 

�ডেক �ডেক বলেছ― না, না খলীফা! ওেদর নীল-নকশায় তুিম �া�র কেরা না। অ�ত এতটু� লাজ-ময�াদার �তা 

পিরচয় দাও! খলীফা আ�লু হািমদ তা কের িছেলন। জায়নবাদী ই�দী রােজ�র �িশলবেদর হােত িফিলি�ন 

ভূখ�ড ���ায় তুেল �দনিন। যিদও তা িতিন �খেতও পােরন িন। তেব এতটু�র জ�ও িতিন উ�াহর �দেয় 

িকছুটা হেলও জায়গা �পেয়েছন। কারণ, উ�াহর জ� তাঁর মন �কঁেদিছল। 

�ই 

১৯৫০ এর িদেক। �ছাট একিট কােফলা এিগেয় চলেছ ইেয়েমেনর �� ম� মািড়েয় �হজােযর পেথ। আেরা 

িনিদ�� কের বলেল ম�া-মদীনার পােন। নানা চড়াই-উৎরাই �পিরেয় অবেশেষ ি�য় নগরীেত �পৗঁছেলা কােফলািট। 

নতুন ভােব �� হেব পিরবরািটর জীবন-যাপন। পিরবােরর কত�াব�ি� �� কেরন �যৗথ ব�বসা। ধীের ধীের তা 

মিহ�েহর �প ধারণ কের। িবলাসী জীবেনর সব উপকরণই �যন �দরত তার জ� ��ত কের িদেলন। িক�ু না। 

িতিন িবলািসতায় হািরেয় যানিন। স�ানেদর বরং দী�া িদেলন ঈমােনর, িমতব�েয়র, জনকল�ােনর, �ীেনর জ� 

িনেজেদর উৎসেগ�র। স�ানেদর জেড়া কের ইসলােমর �সানালী যেুগর কািহনী �শানান। �শানান সাহাবােদর, 

সালাফেদর ঈমান-দী� নানা কািহনী। কখেনা আেবগ তািড়ত হেয় পেড়ন। ল� কেরন স�ানেদর �িত। কী �যন 

খুঁেজ �বড়ান তােদর মােঝ। একিট �ছেলর িদেক �কন �যন তারঁ আকষ�ণ একটু �বিশ। অ� সবার �চেয় তার 

মেনােযাগ, �মধা ও �কৗতুহল তােক পলুিকত কের। আ�য� ��ও িতিন �দেখন তােক িঘের। মেনর কথা একবার 

বেলই �ফেলন সবাইেক জেড়া কের― আমার এ স�ান দীেনর পেথ িনেজেক উৎসগ� করেব। বলিছলাম, উ�াহর 

িসংহ প�ুষ; মজুাে�েদ িম�াহ― শােয়খ উসামা রহ. ও তারঁ ��হশীল িপতা মহুা�দ িবন লােদন রহ. এর কথা। 

বাবার ��-�াধ অ�ের অ�ের িতিন পালন কের িছেলন। উ�াহর ব�থায় ব�িথত হেয়েছ এমন মা�ষ �তা অেনকই 

জে�েছন; িক�ু পনুরায় �সানালী অতীেতর �গৗরব িফিরেয় আনার জ� জান-মাল-�মধা ও যেুগােপােযািগ 

পিরক�না মািফক অদম� গিতেত এিগেয় যাওয়ার বা�ব সবক িশিখেয়েছন কালজয়ী বীর �সনানী উসামা িবন 

লােদন রহ.। ইসলাম ও মসুিলমেদর �িদ�েন উ�াহ �দখেত �পেয়েছ তার ছটফটািন। তা�ত-��ফারেদর �চােখ 

আ�ুল �রেখ গজ�ন �শখােলনও িতিন। �ুেসডারেদর িব�ে� চূড়া� য�ু �ঘাষণা �সও �তা তাঁরই অবদান। উ�াহর 

রে�র �িতেশাধ �নওয়ার �ংকার― ‘অবশ�ই রে�র বদেল র�, �ংেসর বদেল �ংসই করা হেব’। অতঃপর 

��ফারেদর দ� চূণ� করা �সই �মাবারক হামলা― উ�াহ এ ঋন কী কের ভূলেত পাের।  

�দয় �ভে� �চৗিচর হেয় যায়! আজ যখন �দিখ, উ�াহর র�-মািনকতুল� মজুািহদগণ �য ল��-উে�শ�েক সামেন 

�রেখ িজহাদ �� কের িছেলন, যার জ� এত এত র� ঝরল উ�াহর। আজ তােঁদর িনমকেখার িকছু অিবেবচক 

ইসলােমর নােম মসুিলম উ�াহর ��� স�ান-মজুািহদেদর িনম�মভােব শহীদ করেছ। িজহােদর পেথ যারা দশক-

দশক ধের িনেজেদর জান-মাল-�ী-স�ান �রবান কের �ফরারী জীবন-যাপন করেছ- কারা এরা; যারা তথাকিথক 
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িখলাফেতর নােম তাঁেদর র� হালাল কর� �হ আ�াহ! তুিম এেদর �মিত দাও, আর না হয় তুিম এেদর িশ�ণীয় 

শাি� দাও। 

িতন 

��থ ও ��থকারেক পাঠেকর সামেন তুেল ধরার আশা কির �কান �েয়াজন �নই। তারপরও ��থ স�েক� সংে�েপ 

এটু� বলেবা― িব� পিরি�িত স�েক� যারা �খাঁজ-খবর রােখন, তারা িন�য় জানেবন �য, িব�ময় িজহাদী 

আে�ালেনর প�ৃেপাষক িহেসেব আমরা �িট দেলর নাম �নতাম- এক. তােলবান; �ই. আল-কায়দা। অবশ� 

আল-কায়দা তােলবােনর হােত বায়আত হওয়ার সেূ� পেুরা িব� িজহাদ তা�েতর র�চ�ু উেপ�া কের একিট 

�দঢ়ৃ কাে�ডর উপরই দ�ডায়মান িছল। তেব বছর �দেড়ক হল একিট নাম আ�জ�ািতক অ�েন ব�াপক আেলািচত 

হে�; যােদর আমরা- আইিসস, আই.এস.আই.এল, আইএস― নােম জানেত পাির। বছর খােনক হল; এ দলিট 

িখলাফেতর �ঘাষণা কের। আ�জ�ািতক িমিডয়ায় ফলাও কের তা �চার হেত থােক। অেনেক �চারণায় ও 

িখলাফেতর �াি�ক বা�বতায় এেদর ভােলাবাসেত থােক। তেব যখন তারা জানেত পাের িক ভােব �িতি�ত 

হেয়েছ এ িখলাফাহ; তখন তােদর হািস িমিলেয় যায় �বদনার কােলা �মেঘ। �� আসেত থােক কারা এরা? �কনই 

বা তারা এমন িনম�ম �ংসয� চািলেয় যাে�? পাঠক এ সব �ে�র সে�াষজনক জবাব আশা কির এ বইেয় 

আপিন পােবন। তথাকিথত এ িখলাফাহ �ঘাষণার �পছেন কত িন�াপ র� �য ঝেরেছ, এখেনা ঝের চলেছ তা 

হয়েতা অেনেকই জােনন না। অিধকাংশ উলামােয় �করাম �য এেদর খােরজী বা হা�রী (খােরজীেদর ভয়ংকর 

উপদেলর নাম) পয�� বেলেছন তা জািন ক’জন! 

পাঠক এ �ে�থ িখলাফাহ ব�ব�া পনুরায় িফিরেয় আনার বা�ব মিুখ এক িব�� কম�তৎপরতারও �খাঁজ পােবন। 

��থকার স�েক� এতটু� কথা বলেত পাির―দীঘ� চার দশেকরও অিধক সময় িতিন িব� িজহােদর �াণ-প�ুষ 

িহেসেব সমাদতৃ। হাকীমলু উ�াহ অিবধায়ও িযিন সমিধক পিরিচত। শােয়েখর দরদমাখা কথা�েলা পাঠকেক 

িশহিরত করেব আশা কির। উ�াহর দরেদর িবগিলত অ��েলাই �যন এ �ে�থর ছে�ছে� �বািহত হেয়েছ। 

ি�য় উ�াহ! আশা কির সত�-��েরর আ�ান আপনােদর মােঝ সাড়া জাগােত পারেব। ইসলামী বসে�র একজন 

কম�ী িহেসেব িনেজেক গেড় তুলেত উৎসািহত করেব। আ�াহ আমােদর সহায় �হান। ইসলােমর আ� িবজয় 

তরাি�ত �হাক। আমীন। 
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وااله ومن وصحبھ وآلھ هللا، رسول على والصالة �، والحمد هللا، بسم . 

আমার �াণি�য় মসুলমান ভাইেয়রা! وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم  আ�াহর ই�ায় আজ আমরা ইসলােমর 

আ�িবজয় স�েক� আেলাচনা করব। আজ ওয়ািজির�ান �থেক মািল পয�� �িতিট ইসলামীভূখ�ড �ুেসডীয় 

বািহনীর িনম�ম আ�মেণর ল�ব�। ধম�ে�াহী শি��েলা �ত-িব�ত আরব মজুািহদীনেদর উ�ানেক ব�থ� কের 

িদেত ব�পিরকর। �স�লািরজম ও জাতীয়তাবােদর কাঁেধ ভর কের তথা শরীয়াহ অ�েমািদত প�থােক পাশ 

কািটেয় �যসকল ইসলামী দল শরীয়াহ �িত�া করেত �চেয়িছল তােদর �চ�া আজ ব�থ�তায় পয�বিশত হেয়েছ। 

এতদসে�ও �দখেত পাি�- কাংি�ত ইসলামী বস� আজ উদেয়র �ার�াে�। 

*** 

মলূ আেলাচনার পেূব� কেয়কিট িবষেয় সকেলর দিৃ� আকষ�ণ করেত চাই  

১. মধ��ােচ�র িবষেফাঁড়া ইসরাইল কতৃ�ক মসিজ�ল আকসােক ই�দীকরেণর �েচ�া। আ�াহ যিদ চান তাহেল 

এই হীন�য়াস ঘমু� মসুিলমেদর জািগেয় তুলেব। িবে�ািরত হেব তােদর �� �শৗয�বীয�। এিট আেরা �মাণ কের 

�য, আেলাচনা-পয�ােলাচনা, আ�জ�ািতক সািলিশ ও িব�াসঘাতক ধম�িনরেপ�তাবাদীেদর সােথ আেপাশ-রফার 

সকল �েচ�া আজ ব�থ�তার �ষালকলা পণূ� কেরেছ। মজুািহদগণ পেূব�ই সতক�বাণী উ�ারণ কেরিছেলন �য, যারা 

এসকল পেথ অ�সর হে� তারা সফলতার মখু �দখেত পােব না। কারণ, এসকল পথ ইসলামী আিকদা-িব�ােসর 

সােথ সাংঘিষ�ক। উপর�ু তােদর দীন-�িনয়া �েটাই �খায়ােত হেব। 

ই�দীেদর ষড়য�েক �ক� কের আমােদর ঐক�ব� হেত হেব। পিরহার করেত হেব �সইসকল িববাদ-িবসংবাদ ও 

মতপাথ�ক� যা কিতপয় �লাক স�ণূ� অেযৗি�কভােব �চার কের �বড়াে�। ই�দী ও ি��ান শ�েদর িব�ে� 

আমােদরেক এক সািরেত আসেত হেব। তারা আজ সাফাবী, �সাইরী ও আ’লাভীেদর সােথ �জাটব� হে�। যা 

শােমর িজহােদর অপিরহায�তা �মাণ করেছ। তাই আমােদরেক এ অ�েল সকল �কার িফৎনা-ফাসাদ ও 

আ�কলহ �থেক িবরত থাকেত হেব। কারণ, শােমর িবজয় আ�াহর ই�ায় বায়তুল মকুা�াস িবজেয়র পটভূিম 

�তির করেব। 

ইনশাআ�াহ পরবত�ী �কান পেব� ইসরাইেলর িব�ে� িজহাদ ও িফিলি�ন ই��েত আেলাচনার �য়াস পাব। 

২. শােয়খ মখুতার আব ু �যাবােয়র রহ. এর পরেলাক গমেন �শাক �কাশ। মসুিলম উ�াহ, সারা �িনয়ার 

মজুািহদগণ, িবেশত পবূ�-আি�কা ও জড�ােনর মজুািহদগণেক শােয়খ  মখুতার আব ু�যাবােয়েরর মতুৃ�েত �ধয��ের 

পিরচয় িদেত হেব। আ�াহ তাআলা তােক জা�াতুল �ফরদাউেসর �উ� মাকােম অিধি�ত ক�ন। নবী, িস�ীক, 

শহীদ ও �নককারগেণর স� নসীব ক�ন। আ�াহ তাআলা �যন এ অধমেকও জা�াতুল �ফরদাউেসর �উ� 

মাকােম তার স�ী হওয়ার তাওফীক দান কেরন। 

الَردي َذلُِكمُ  هللاَِ  أََعبدُ  َفقُلتُ *        فاِرًسا الَخیلُ  أَرَدتِ  َفقالوا َتنادوا  

أَنُجدِ  َطّالعُ  الَعزاءِ  َعلى َصبورٌ *        ساِقھِ  ِنصفُ  خاِرجٌ  اإلِزارِ  َكمیشُ   

َغدِ  في األَحادیثِ  أَعقابَ  الَیومِ  ِمنَ *        حاِفظٌ  الُمصیباتِ  َتَشّكیھِ  َقلیلٌ   
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دِ  الَقمیِص  في َوَیغدو َعتیدٌ *      حاِضرٌ  َوالزادُ  الَبطنِ  َخمیصَ  َتراهُ  الـُمَقدَّ  

ھُ  َوإِن الَیدِ  في كانَ  لِما َوإِتالًفا َسماًحا*       زاَدهُ  َوالَجھدُ  اإلِقواءُ  َمسَّ  

ا َهللاُ  ُیبِعَدنكَ  َفال ًتا َحّیً َیبُعدِ  األَرِض  ِمنَ  ُركنٌ  َیعلُھُ *       َوَمن َوَمیِّ  

 

কিবতার অ�বাদ:  

যিদ আ��ুাহ িনহত হেয় থােক তাহেল সকেলর জানা থাকা উিচৎ �য, �স ভী�, কাপ�ুষ বা চপল িছল না!! 

�স িছল দঢ়ৃ�িত�, তৎপর, চরম �ধয��শীল। 

�গ�ম ও ব�ুর পেথর পিথক অথ�াৎ, �দ�ম সাহসী। 

িবপদ-আপদ ও �িত�লতার অিভেযাগ তাঁর িছল না। 

�স িছল �ধয��ের মতূ��তীক। 

তারঁ কীিত�সমহূ িছল �িটম�ু ও সমােলাচনার উে��। 

তুিম তােক �দখেব বভুু� অথচ আহােয�র সংকট তার িছল না। 

�স িবচরণ করত সাধািসেধ ও জীণ� বে�। 

যখন �স অভাব�� হত তখন তার দােনর হাত অিধক �সািরত হত। 

আ�াহ �যন �তামােক দূের সিরেয় না �নন। 

তেব বা�বতা হে� �কান ভূখ- যখন কাউেক উে�� ধারণ কের �স দূের সের যায়। 

আ�াহ আপনার উপর রহম ক�ন �হ আব ু�যাবােয়র! 

আপিন িছেলন আমােদর িহতাকা��ী, ভাই, অ�র� ব�ু, উ�ম সহায়ক। 

আপনার কথা ও কাজ কখেনা �ই রকম হত না। 

 

১৪৩৪ িহ: রমজান মােস িতিন আমার কােছ একিট প� পািঠেয়িছেলন। তােত িতিন �লেখন- আ�াহ তাআলা 

দাউলার ভাইেদর �মা ক�ন। তারা িবে�াহ কেরেছ এবং দাবী করেছ �য, তারা যথাথ� কাজিটই কেরেছ। অ�ত 

তােদর �থেক এমনিট আশা করিছলাম না। অথচ, আমরা িদবা-িনিশ এমন একিট িখলাফাহ ব�ব�ার কাজ করিছ। 
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�গাটা �িনয়ার মসুিলম একতাব� হেয় যার অধীেন থাকেব। আমরা শােয়েখর (শােয়খ জাওয়ািহরী হািফ.) কােছ 

আশা করব �য, িতিন �ধয� ধারণ করেবন এবং তােদরেক �মা��র দিৃ�েত �দখেবন। আর সংেশাধেনর �চ�া 

চািলেয় যােবন। 

১৪৩৫ িহজরীর জমুাদাল ঊলা মােস আিম তার কােছ একিট প� পািঠেয়িছ। আিম তােত িলেখিছলাম- শােম 

এেকর পর এক ঘটেত থাকা িবষয়�েলা িনেয় আপনারা কতটা িচি�ত তা আিম জািন। শাম আজ িফৎনার আ�েন 

�লেছ। শরীয়েতর অময�াদা করা হে�। দাউলা তানযীম আল-কােয়দার বাইআত অ�ীকার করেছ এবং এ িনেয় 

�িতিনয়ত ছলচাতুরী ও �তারনা কের যাে�। �িতপ�েক ঢালাওভােব তাকফীর করা হে�। এমনই সমেয় একিট 

অিডওবাত�া �পলাম, যা ই�টারেনট �থেক সং�হ করা হেয়েছ। আিম অধমেক �সখােন তাকফীর কের নানা কথা 

বলা হেয়েছ। এই �রকেড�র সত�াসত� যাচাইেয় না িগেয়ও এ �থেক এতটু� �� বঝুা যায় �য, এর মাধ�েম 

িফৎনায় আটেক পড়ােদর একিট িচ� ফুেট উেঠেছ। এিট �দিখেয় িদে� �য, তােদর িচ�া-�চতনা কতটা নীেচ 

�নেম �গেছ। 

যারা আিম অধমেক তাকফীর করেত পাের, আব ুখােলদ আস-সরূীর �দহেক িছ�িভ� কের িদেত পাের তারা �কান 

সমােলাচকেকই তাকফীর করেত ি�ধা করেব না। �তরাং আপনােদর কােছ অ�েরাধ �য, আপনারা অ�েদরেক 

বিুঝেয় িদন �যন তারা চলমান এই িফৎনায় শরীক না হয়। ভাল িকছু বলা স�ব না হেল �যন অ�ত চুপ থােক। 

আর দাউলা ও জাবহাতুন �সরার ভাইেদরেক একথািট বিুঝেয় িদেবন �য, ঐক� হে� আ�াহর রহমত আর 

অৈনক� হে� আ�াহর আজাব।  

ইিতপেূব� আিম শােয়খ আব ুমহুা�াদ আল-জাওলানীর কােছ বাত�া পািঠেয়িছ �যন িতিন মজুািহদীনেদর উপর �কান 

বাড়াবািড়েত অংশ না �নন। এমিনভােব আিম জাবহাতুন �সরার সকল ভাইেক আেদশ করিছ �যন তারা মসুলমান 

ও মজুািহদগেণর উপর �কান সীমাল�েন অংশ�হণ না কেরন। আর দাউলােক বেলিছ অনিত িবলে� ইরােক 

িফের �যেত এবং পনুরায় ঐেক�র পেথ িফের �যেত। দাউলা যিদ আমার এ ব�ব�েক জলুমু মেন কের তবওু তা 

�মেন �নয়া উিচৎ। কারণ, এর মাধ�েম আ�কলহ, খনুখারাবী ও গহৃযেু�র পথ �� হেব। 

আ�াহ আপনার উপর রহম ক�ন �হ আব ু�যাবােয়র! আপনার িবদােয় �য শ�ূতা সিৃ� হেয়েছ তা িতিন পরূণ কের 

িদন। আজ আমােদর শা�না লােভর অেনক উপকরণই রেয়েছ। কারণ �ুেসডারেদর সােথ স�খু-সমের লড়াই 

করেত করেত িতিন শাহাদােতর ঈষ�ণীয় মাকাম অিধকার কেরেছন; প�ৃ �দশ�ন কেরনিন। �দাআ কির, আ�াহ 

তাআলা আপনার এবং আপনার �ই ভাইেয়র শাহাদাত কবলু ক�ন। িবচু�িতসমহূ মাজ�না ক�ন এবং আপনােদর 

মত�বা বলু� ক�ন। আমরা �কবল এমন কথা বলব যা আমােদর রেবর স�ুি�র কারণ হেব। িতিন অিতশয় 

দয়াল।ু 

أمــرُ  أو الدھـــرِ  على نھـيٌ  المـرئٍ  فما*      الــدھرُ  بھا یجـــري واألقـــدارُ  الدھرُ  ھو  

عـــذرُ  لـھُ  یكـــونُ  قـدْ  ھذا ُمصاُبكَ *     صبَرهُ  عــالَ  الـــذي أنَّ  ولـــو تصــبْر،  

والبحـرُ  والـــبرُ  األرضــونَ  وتنتحــبُ *    السما تذِرفُ  فقـِدِھم ِمـنْ  بمــنْ  مصـــابٌ   

ثأرُ  لھــا ولــیسَ  ثـأًرا، لھـا كـــأنَّ *     بـأھلِھِ  المنـــایا أغـــري منْ  فسبحـــانَ   

واألمــرُ  النھـــيُ  لـــھُ  العلیا، الحكمةُ  لھُ *      ویصطفـــي منھم یختـــارُ  منْ  لیختـــارَ   
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قـبرُ  ثغــِرھا وفي ذكــٌر، منُھـــم بھـــا*      جبــھةٍ  كـــلِ  على إخـــواني أولئـــكَ   

الوعرُ  والجبــلُ  السھــلُ  منھــا یباعــــدُ *        غــریبـــةٌ  الثغـــورِ  بــینَ  قــبوُرھم  

والذكرُ  الشـأنُ  لـــھُ  األعـــلي المــإلِ  وفي*      غریبةٍ  بــالدٍ  في غــریبٍ  ِمـــنْ  وكـــم  

كثـرُ  -علِموا لو-  باكــونَ  أرِضـــھمْ  وفي*       علـــیُھمُ  الباكیـــاتُ  ھنــاكَ  تِقـــلُ   

ــرُ  َقفـــرُ  مرابُِعھــا ِمْنُھــم وأوطـاُنُھــــمْ *      قبوُرُھـــــمْ  الثغــورِ  آفـــاقَ  ُتَعمِّ  

نــزرُ  وال بطــيءٌ  ال مستمـــًرا، َحَیـــًا*      جـوِدهِ  بحرِ  منْ  العــرشِ  إلـــھُ  سقاُھــــمْ   

والقـــطرُ  النــصرُ  ُیْستـــنزلُ  بمثلِـــُھمُ *      بمثلِِھم؟ لي فمــــنْ  إخـــواني أولئـــكَ   

কিবতার অথ� : 

িতিনই যেুগর িনয়�া। যেুগর চাকার সােথ আমােদর ভােগ�র চাকাটাও অিবরাম ঘরুেছ। তাই �কান িবিধ-িনেষধ 

যেুগর রিশ �টেন ধরেত পাের না॥ 

তুিম �ধয�� ধর। যিদও এই সংকেট আকাশ কাঁেদ। জিমন িবলাপ কের। �ল ও জল অ� বষ�ণ কের॥ 

পিব� �সই স�া িযিন �নকট��া�েদর মতুৃ�মেুখ �ঠেল �দন। বা�দশ�ীেদর কােছ এিট �িতেশাধ বেল মেন হেত 

পাের, বা�েব �তা তা �িতেশাধ নয়॥ 

এর মাধ�েম ��াবান আ�াহ ি�য়জনেক িনেজর কােছ �টেন �নন॥ 

এরাই আমােদর সাথী। মেুখ মেুখ আেলািচত। সীমাে� রেয়েছ তােদর সমািধ॥ 

তােদর কবর �গ�ম সীমাে�, �যখােন �নই কােরা �কান পদচারণা॥ 

িনজ�ন ভূিমেত এমন অেনক ব�ি� রেয়েছন, যারা ইহ জগেত অখ�াত; িক�ু তারা উ�� জগেত িবখ�াত ও 

আেলািচত। এখােন তােদর জ� �চােখর জল �ফলার �লােকর বড় অভাব; িক�ু িনজ ভূিমেত তােদর জ� 

��নকারীর অভাব �নই॥ 

তােদর সমািধ�েলা জনমানবশ�ূ অ�লেক আবাদ কের অথচ �লাকালেয় তােদর বাসগহৃ এেকবাের িবরান॥ 

আরশ অিধপিত তােদরেক পান কিরেয়েছন অসামা� অমতৃ �ধা॥ 

এরা আমােদর স�ী-সাথী। �ক �দখােত পারেব তােদর সমক�? তােদর উিসলায় �নেম আেস �খাদায়ী সাহায�। 

বিষ�ত হয় রহমােতর বাির॥ 

 



10 |ই স লা মী  ব স �  

 

পবূ�-আি�কার �যসকল ভাই বেুকর তাজা র� �ঢেল ইসলামী সীমানা পাহারা িদে�ন আিম তােদরেক বলব, �হ 

�াণি�য় মজুািহদ ভাইেয়রা! আপনারা িনেজেদর আদেশ� অটল থা�ন। কারণ, এই আদশ� এবং এই আদেশ�র 

অিবচলতা �খাদায়ী �সরাত লােভর পবূ�শত�। আ�াহ তাআলা বেলন, 

ۃَ  َتْدُخلُوا اَنْ   َحِسْبُتمْ  ﴿اَمْ  ا وَ  اْلَجنَّ َثلُ  َیاِْتُكمْ  لَمَّ ْتُھمُ  ◌ؕ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  َخلَْوا الَِّذْینَ  مَّ ٓاءُ   اْلَباَْسآءُ  َمسَّ رَّ  وَ  َوالضَّ
ی ُزْلِزلُْوا ُسْولُ  قُْولَ یَ  َحّتٰ ﴾ َقِرْیبٌ  هللاِ  َنْصرَ  ِانَّ  اََالۤ  ◌ؕ  هللاِ  َنْصرُ  َمٰتی َمَعھٗ  ٰاَمُنْوا َوالَِّذْینَ  الرَّ  

“�তামরা িক এটা মেন কর �য, �তামরা জা�ােত চেল যােব, অথচ �স �লাকেদর অব�া অিত�ম করিন যারা 

�তামােদর পেূব� অতীত হেয়েছ। তােদর উপর এেসেছ িবপদ ও ক�। আর এমিনভােব কি�ত হেত হেয়েছ যােত 

নবী ও তাঁর �িত যারা ঈমান এেনিছল তােদরেক পয�� একথা বলেত হেয়েছ �য, কখন আসেব আ�াহর সাহায�! 

�তামরা �শােন নাও, আ�াহর সাহায� একা� িনকটবত�ী”। 

আমার দীিন ভাই আব ুউবাইদা আহমদ ওমরেক তারা িনেজেদর আমীর িনব�াচন কেরেছন। আিম উ� িনব�াচনেক 

�ীকৃিত িদি� এবং এই িস�াে�র সােথ একা�তা �ঘাষণা করিছ। আ�াহর কােছ �াথ�না করিছ, �যন িতিন তােক 

দা’ওয়াহ ও িজহােদর এই ��দািয়� �চা��েপ আ�াম �দয়ার তাওফীক দান কেরন।   

আিম ভাই আব ুউবাইদার কােছ আশা করব �য, িতিন পবূ�-আি�কায় ইসলামী শরীয়াহ �িত�ার জ� সব�া�ক 

�চ�া চালােবন। মধ� ও পবূ�-আি�কায় মসুলমানেদর মান-স�ান, শাি�-িনরাপ�া ও অিধকার সংর�েণ সব�ািধক 

���ােরাপ করেবন। সেব�া� ত�াগ�ীকার কের, এমনিক জীবেনর িবিনমেয় হেলও তােদর �িতর�া-ব�ব�া 

�সংহত করেবন। আ�াহ আপনােক �সই শি� ও সাহস দান ক�ন। আমীন। 

আিম তার কােছ আশা করব �য, িতিন শরয়ী আদালেতর �ভাব ও গা�ীয�তা �দঢ়ৃ করেবন। �ব�েলর পেূব� সবল 

এবং �জার পেূব� রাজার উপর িনেজর �মতা �েয়াগ করেবন। মজুািহদ ভাইেদর সােথ �সৗহাদ��পণূ� আচরণ 

করেবন। তােদর ব�য়ভার বহন করেবন। তারা এবং তােদর পিরবার-পিরজন �যন �া��ে� চলেত পাের �সিদেক 

সতক� দিৃ� রাখেবন। শহীদগেণর িবধবাপ�ী ও স�ানেদর ভরণ-�পাষেণর ব�াপাের য�বান হেবন। কারা�� 

ভাইেদর পিরবােরর �েখ-�ঃেখ তােদর পােশ থাকেবন। তােদর �িত সহমিম�তা ও সহেযািগতা করেত িব�মা� 

কাপ�ণ� করেবন না। 

আিম আেরা আশা করব �য, িতিন িশ�া�িত�ানসমেূহর য� িনেবন। কারণ, এ�েলা িজহােদর দূগ� ও মজুািহদ 

�তিরর মারকায। তাই িশ�া�িত�ানসমেূহর উ�েরা�র উ�িত সাধেন সেচ� হেবন। পেথর িদশারী আেলম সমাজ 

ও দাঈগেণর অভাব অনটেন পােশ থাকেবন। যােত তারা িনিব�ে� দাওয়াতী কােজ মেনািনেবশ করেত পােরন। 

পরামশ� করােক আবশ�ক মেন করেবন। �ধয��, সহনশীলতা ও �মার িবষেয় য�বান �হান। কারণ, এ�েলা শাসক 

ও আমীেরর িব�� সহেযাগী। অবেশেষ বলব, আপিন �সামািলয়ার মসুিলমেদর সােথ কল�াণকািমতার স�ক�েক 

আেরা �দঢ়ৃ ক�ন। �ব�লেদর উপর দয়া ক�ন। অভাবীেদরেক সাহায� ক�ন এবং তােদর ডােক সাড়া িদন। 

জািন এ দািয়� অেনক কিঠন। এ �বাঝা অেনক ভারী। তাই িবচ�ণ ও িব�� �ভাকাংখীেদর সহেযািগতা �াথ�না 

ক�ন। আর এসব িকছুর পেূব� িনজ�েন আ�াহর কােছ িনেজর হীনতা, দীনতা ও অ�মতা �কাশ ক�ন এবং তারঁ 

সাহায� �াথ�না ক�ন। 

﴾ اْلُمِجْیُبْونَ  َفلَِنْعمَ  ُنْوحٌ  َناٰدىَنا لََقدْ  ﴿وَ   

“আর নহূ আমােক �ডেকিছল। আর কী চমৎকারভােব আিম তার ডােক সাড়া িদেয়িছলাম”।  
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আিম আেরা একিট িবষেয়র �িত �জার িদি� �য, আিম, িতিন (শােয়খ আব ু উবাইদা) এবং তানযীম আল-

কােয়দার সকল আমীর ও দািয়�শীলগণ �মা�া �মাহা�াদ ওমর  মজুািহেদর এেককজন �সিনক মা�। যত�ণ 

িতিন �কারআন ��াহর আেলােক আমােদর �নত�ৃ �দেবন তত�ণ আমরা তারঁ আ�গত� করব। তারঁ আেদেশর 

অ�থা করব না। �কান অ�ীকার ভ� করব না এবং বাইআত ভ� করব না। আ�াহ তাআলা আমােক, আপনােক 

এবং সকল মসুিলমেক তার আ�গত� করেত সাহায� ক�ন। 

৩. আমার মজুািহদ ভাইেয়রা! �ঃখ ভারা�া� হেয় জানােত হে� �য, আনসা�শ শরীয়া িলিবয়ার আমীর শােয়খ  

মহুা�াদ যাহাবী (আ�াহ তাঁর উপর রহম ক�ন) শাহাদাত বরণ কেরেছন। তারঁ িবদােয় �য শ�ূতা সিৃ� হেয়েছ 

আ�াহ তা পরূণ কের িদন। মজুািহদ ভাইেদরেক আমীেরর আ�গত� ও িজহােদর ময়দােন অিবচল থাকার 

তাওফীক দান ক�ন যত�ণ না দীেনর িবজয় হয় এবং �ফর পরািজত হেয় সম� িলিবয়ায় ইসলামী ��মত 

�িতি�ত হয়। 

৪. আেলাচনার মলূ পেব� যাওয়ার পেূব� আেরা একিট িবষেয় দিৃ� আকষ�ণ করেত চাই। তানযীম আল-কােয়দার 

নােয়েব আমীর  এবং তানযীম আল-কােয়দা ‘জািযরাতুল আরব’ শাখার আমীর  আব ু নােসর উহাইশী এবং 

তানযীম আল-কােয়দা ‘িবলা�ল মাগিরব’ শাখার আমীর  ভাই আব ুমসুআব আ�লু ওয়াদূেদর কৃত�তা �কাশ 

করিছ। তারা শাম ও ইরােক গহৃয�ু বে� অিত মলূ�বান িববিৃত িদেয়েছন। মসুলমানেদর মােঝ খনুখারাবী �রােধ 

এই মবুারক �েচ�ার জ� আ�াহ তােদরেক উ�ম িবিনময় দান ক�ন। �ুেসডার, সাফাবী ও 

ধম�িনরেপ�তাবাদীেদর িব�ে� সকলেক একই সািরেত দাঁড় করােনার �চ�াও তাঁরা কেরেছন। 

তারা �তা তােদর ঐক��েচ�ার বদলা আ�াহর কােছ পােবন। িক�ু �ঃেখর িবষয়, এর �িতউ�ের বাগদাদী িনেজ 

এবং তার অ�সারীরা �যভােব বাইআত ভ� কেরেছন �সভােব ইেয়েমন এবং আল-জািযরায় মজুািহদগণেক পবূ�-

বাইআত ভ� কের বাগদাদীর হােত বাইআত �হেণর আম�ণ জািনেয়েছন। মেন হে�- বাইআত তাঁর কােছ 

পিরেধয় ব�তুল�, ইে� হেল খেুল �ফলা যায় আবার �য়-িব�য়ও করা যায়। আমােদর এই �ই শােয়খ 

�চেয়িছেলন শােমর িফৎনা িনম�ূল করেত। আর বাগদাদী চাে�ন শােমর িফৎনা সারা �িনয়ায় ছিড়েয় িদেত। 

( الكفرون كره ولو ) “যিদও কােফররা অপছ� কের” িশেরানােম আববুকর আল-বাগদাদীর িববিৃতর জবােব হােরস 

ইবেন গাজী আন-নায�ারী রহ. যথাযথ িববিৃত �দান কেরেছন। তাই আিম তার কােছ এবং তানযীেমর সােথ 

জিড়ত জািযরাতুল আরেবর ভাইেদর কােছ কৃত�।  

আ�াহ তাআলা হােরস আন-নায�ারীর উপর স�ুি� ও রহমেতর বারী বষ�ণ ক�ন। িতিন িশ�াথ�ী ও আেলম 

সমােজর জ� এক অ�পম দ�ৃা� �াপন কের �গেছন। যারা ময়দােন �ানসাধেকর �দায়ােতর কািল ও বেুকর 

তাজা র� �ঢেল শাহাদােতর �সৗভাগ� লাভ করেবন এবং ��াত কােয়ম করেবন �সসকল �লােকর িব�ে� যারা 

মসুিলম ভূখে�ড খ�ৃান, রােফযী ও ধম�িনরেপ�তাবাদীেদর আ�মণ �িতহত করেত িজহােদ অংশ�হণ করেছ না, 

আ�াহ তাআলা তার শ�ূতা পরূণ কের িদন এবং তাঁর �শাক-স�� পিরবার ও তাঁর ব�ু-বা�বেক সবের-জামীল 

নসীব ক�ন। আর আমােদরেক তারঁ সােথ িমিলত হওয়ার তাওফীক দান ক�ন। বাগদাদী এবং তার অ�সারীরা 

�য িফৎনা উে� িদেত চাে� এবং মজুািহদগণেক বাইআত ভা�ার আম�ণ জানাে� িফের আসিছ �স �সে�। 

শাম ও ইরােক �ুেসডারেদর আ�মণ �� হওয়ার কেয়কিদন পেূব� িসিরজ আেলাচনার একিট পিরক�না হােত 

িনেয়িছলাম। এরই ধারাবািহকতায় শাম ও ইরােক ঘেট যাওয়া ঘটনাবলীেক িব�ািরত শরয়ী দলীল-�মাণ ও 

বা�বতার িনিরেখ িবে�ষেণর কােজ হাত িদলাম। িবেশষকের আব ুবকর আল বাগদাদীর খিলফা হওয়ার দাবী। 

অতঃপর দলীয় মখুপা� কতৃ�ক সকল িজহাদী তানযীমেক বাইআত ভে�র িনেদ�শ ও তিড়ঘিড় বাগদাদীর হােত 
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বাইআত �হণ করার আম�ণ জানােনার িবষয়িট িবে�ষণ করার ই�া করলাম। ইেতামেধ� বড় একিট অংেশর 

িবে�ষণ কেরও �ফেলিছলাম এবং �কােশর �ার�াে� িছল। িক�ু �ুেসডারেদর চলমান হামলা �� হওয়ার পর 

পবূ�পিরকি�ত আেলাচনা মলুতিব করার িস�া� �হণ করলাম। িক�ু পিরতােপর িবষয়, �য মহূুেত� আিম অধম 

�দৗড়-ঝাপ িদি� �স সময় বাগদাদী ( الكافرون كره ولو ) িশেরানােম তার িববিৃত �চার করেলন এবং যথারীিত 

বাইআত ভে�র ও তার হােত আয়আ‘ত �হেণর আ�ান জানােলন। 

এতদসে�ও চলমান �ুেসডীয় হামলার িব�ে� শাম ও ইরােক মজুািহদগণেক একতাব� করার ব�াপাের আিম 

এখেনা আশাবাদী। এর একটা িবিহত করেত আমার �েচ�া অব�াহত থাকেব। আশাকির, অিভ� মহল এর 

মলূ�ায়ন করেবন এবং আমােক �শ�কাতর আেলাচনায় �ব�ৃ হেত বাধ� করেবন না। আশা কির আমার ভাইেয়রা 

ঐক�ব� হওয়ার পেথ অ�সর হেবন এবং এমন সব ইজেতহাদ �থেক িনবতৃ হেবন যা করেত িগেয় তারা অ� 

সকল ভাইেয়র িবেরািধতায় িল� হেয়েছন। তানযীম আল-কােয়দার সকল ভাইেয়র কােছ আিম পেূব�ই বাত�া 

পািঠেয়িছ, �যন তারঁা �কবল এমন বাক�ই উ�ারণ কেরন যা শােমর মজুািহদগেণর মধ�কার চলমান সংঘাত বে� 

সহায়ক হেব। তােদর কােছ এই বাত�াও পািঠেয়িছ �য, এই িফৎনা িনম�ূেল তাঁর সােধ�র সবিকছু করেবন। 

এমিনভােব তানযীম আল-কােয়দার নােয়েব আমীর শােয়খ আব ুনােসর উহাইশীেক দািয়� িদেয়িছ, �যন িতিন এ 

সংঘাত বে� সাধ�মত �চ�া-তাদবীর অব�াহত রােখন।  

আব ুবকর আল বাগদাদী ও এবং তার অ�সারীেদর অেনক জলুমু স� কেরিছ এবং িফৎনার আ�ন িনব�াপেণর 

জ� �েচ�া��প সব�িন� �িতি�য়া �দিখেয়িছ। সংেশাধনকামীেদর জ� ��� �তিরর �চ�া কেরিছ; িক�ু 

বাগদাদী আমােদর �কান �েযাগই িদেলন না। িতিন সাফ সাফ জািনেয় িদেলন- সকল মজুািহদেক বাইআত ভ� 

করেত হেব এবং �েঘািষত খিলফািটর হােত বাইআত �হণ করেত হেব। এখােনই �শষ নয়, তারা িবনা পরামেশ� 

িনেজেদরেক মসুলমানেদর �নতা মেন করেত লাগেলন। অথচ মসুলমানেদর �ঃখ-�দ�শা দূরীকরেণর পিরক�না 

তােদর হােত �নই। তােদর কাজ একটাই ধের ধের সকলেক বাইআত �হণ করােনা এবং অৈনেক�র ফাটল আেরা 

�লি�ত করা। 

�য সময় �সামািলয়ার মজুািহদ ভাইেয়রা আ�িলক ও আ�জ�ািতক খ�ৃশি�র তী� আ�মেণর মেুখামখুী এবং 

তােদর �নতা মখুতার আব ু �যাবােয়েরর শাহাদােতর �শােক ম�ূমান। তখন হারাকাতুশ শাবােবর মজুািহদ 

ভাইেদরেক ইমারা �থেক িবি�� হেয় বাগদাদীর হােত বাইআত �হেণর আ�ান জানােনা হয়।  

�য সময় মাগিরবলু ইসলােমর মজুািহদ ভাইেয়রা �া� ও আেমিরকার �যৗথ হামলার মেুখামখুী, �িতেরাধ বূ� 

িনম�ােণ ব��; �স মহূুেত� বাগদাদী ও তার অ�সারীরা তােদরেক ইমারাহ �থেক িবি�� হেত বলল এবং তারা যােক 

খিলফা বািনেয়েছ তার হােত বাইআত �হণ করেত বলল। 

�য সমেয় জািযরাতুল আরেব আমােদর ভাইেয়রা ি��ান, সাফাবী ও ধম�িনরেপ�তাবাদীেদর িনম�ম আ�মেণর 

িশকার �স সময় তারা �সখানকার তানযীম আল-কােয়দার ভাইেদর ইমারার সােথ স�ক� িছ� কের তারা যােক 

খিলফা বািনেয়েছ তার হােত বাইআত �হণ করােনার জ� উেঠ পেড় লাগল। এমনিক আব ুবকর আল বাগদাদী 

বেল বসল, �থীরা এমন কাউেক খুঁেজ পাে� না যারা তােদর িদেক চ�ােল� ছুেড় িদেত পাের। ইসরােয়লী 

হােয়নােদর �বামার আঘােত যখন গাজা ভূখ�ড দাউ দাউ কের �লিছল তখন িতিন টু শ�িট পয�� করেলন না; 

বরং তখন িতিন অেপ�া করেত লাগেলন কখন মজুািহদগণ দেল দেল তার হােত বাইআত �হণ করেব। 
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বাগদাদী িনেজেক খিলফা �ঘাষণার আ�মািনক িবশিদন পেূব� পািক�ান ও আেমিরকা পবূ�-�ঘাষণা মািফক 

ওয়ািজির�ােন হামলা �� করল। তখন তােক এ ব�াপাের �কান কথা বলেত �শানা যায়িন। তার দিৃ� িছল কখন 

মজুািহদগণ তানযীম আল-কােয়দা �থেক �বিরেয় এেস তার হােত বাইআত হেব �সিদেক। 

�য সময় আফগান মজুািহদগণ িনেজেদর মািটেত ইসলামী ইিতহােসর এক দীঘ�তম য�ু চািলেয় যাে� এবং 

ইিতহােসর এক নতুন অধ�ায় রচনা করেছ, যার �নত�ৃ িদে�ন আমােদর, তােদর এবং বাগদাদীর আমীর �মা�া 

�মাহা�দ ওমর  মজুািহদ, তখন এ িনেয় তার �কান মাথা ব�থা িছল না। অথচ মজুািহদগণ �ােটা ও আেমিরকার 

�বামা� িবমান�েলার ছায়ায় িদনািতপাত করেছন। আর পািক�ান ও আফগািন�ােনর কারাগার�েলােত ব�ী হেয় 

আেছন হাজার হাজার মজুািহদ। �স সময় বাগদাদী ব�� হেয় পড়েলন নতুন নতুন বাইআত �ত�াশীর �িত�ায়, 

যারা �মা�া �মাহা�াদ ওমর  মজুািহেদর বাইআত ভ� কের তার হােত বাইআত �হণ করেত ছুেট আসেব। 

বাগদাদী ও তার অ�সারীরা চায়, আফগািন�ান, পািক�ান, মধ�এিশয়া, ভারতীয় উপমহােদেশর মজুািহদগণ এবং 

�মা�া �মাহা�াদ ওমর মজুািহেদর আেরা যারা বাইআত �হণ কেরেছন তারা সকেল �যন বাইআত ভ� কের 

বাগদাদীর হােত বাইআত �হণ কেরন। অথচ িতিন যােদর পরামেশ� িনেজেক খিলফা দাবী করেছন তােদর নাম, 

উপনাম, ও ছ�নাম �কানাটাই আমােদর জানা �নই। 

আিম িজে�স করেত চাই, িযিন �মা�া �মাহা�াদ ওমর  মজুািহেদর বাইআত ভ� কেরেছন িতিন �কান শরয়ী 

দলীেলর িভি�েত তা কেরেছন? ইমারােত ইসলািময়া কী এমন অপরাধ কেরেছ যার কারেণ বাইআত ভ� করেত 

হেব? যিদ এ িবষেয় �কান দলীল আপনােদর হােত থােক তাহেল তা �কাশ ক�ন। কারণ, আমরা ইমারােত 

ইসলািময়ার আমীর  �মা�া �মাহা�াদ ওমর  মজুািহেদর হােত বাইআত �হণ কেরিছ �কারআন-��াহর উপর 

িভি� কের। যিদ ইমারােত ইসলািময়া বা এর আমীেরর প� �থেক �কান শরীয়ত িবেরািধতা পিরলি�ত হয়- যার 

কারেণ বাইআত ভ� করা অপরাধ বেল গণ�  হেব না- তাহেল আমরা আমীরেক সংেশাধেনর আ�ান জানাব। 

এেত সারা না িদেল তােক বজ�ন করব। কারণ �িনয়ার �কান �াথ� বা শাসন �মতা লােভর জ� আমরা বাইআত 

�হণ কিরিন। 

এখন আমরা যিদ দলীল ছাড়া বা শরয়ী �বধতা ছাড়া বাইআত �ত�াহার কির তাহেল এটা হেব �কারআন-��াহর 

�কাশ� িবেরািধতা। বাইআত ভ� করেত অেনেক দলীল িহেসেব বেলন �য, মসুলমানেদর সংকটকােল এবং 

তােদর �র�ায় ইমারােত ইসলািময়ার অতীত অব�ান পির�ার নয়। এ ধরেণর অিভেযাগ উ�াপনকারীরা 

ইিতহাস ও বা�বতা �েটাই অ�ীকার কেরেছন। আমরা তানযীম আল-কােয়দার মজুািহদগণ জীব� সা�ী �য, 

ইমারােত ইসলািময়া মহুািজর ও মজুািহদগেণর �র�ায় আেমিরকা, ইউেরােপর ি��ান ও তােদর িম�েদর �মিক-

ধমিক ও হামলােক ব�ৃা�ুিল �দিখেয় আসেছ। মহুািজর ও মজুািহদ ভাইেদর িবেশষ কের তানযীম আল-কােয়দার 

মজুািহদ ভাইেদর িনরাপ�া িনি�ত করেত ত�ােগর অভূতপবূ� দ�ৃা� �াপন কেরেছন। ইমারােত ইসলািময়ার 

আমীর এবং দািয়�শীলগণ মসুলমানেদর িনরাপ�া িনি�ত করেত রাজ�, �নত�ৃ সবই িবসজ�ন িদেয়েছন। �তরাং 

িযিন বলেবন, মসুলমানেদর সংকটকােল ইমারােত ইসলািময়ার অব�ান অ�� সে�হ �নই িতিন ইিতহাস ও 

বা�বতা �েটাই অ�ীকার কেরেছন। 

دلیل إلى النھار احتاج إذا*  شیئ األذھان فى یصح ولیس  

�রৗে�া�ল িদনেকও যিদ দলীল �মােণর সাহােয� সাব�� করেত হয় তাহেল িবেবেকর কােছ আর �কান িকছুই 

�বাধগম� হবার কথা নয়। 
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আমী�ল মিুমনীন �মা�া �মাহা�াদ ওমর  মজুািহদ িফিলি�ন ও সারা �িনয়ার িনয�ািতত মসুলমানেদর �িত তারঁ 

আেবগ ও সহমিম�তা �কাশ কেরেছন। অপর িদেক বাগদাদী গাজা, আফগািন�ান, পািক�ান ও ওয়ািজির�ােনর 

মসুলমানেদর �িত সহমিম�তা �কাশ �তা দূেরর কথা টু শ�িট পয�� কেরনিন। প�া�ের ইমারােত ইসলািময়ার 

বাচিনক ও কম�গত অব�ান সকেলর কােছই পির�ার। আমী�ল মিুমনীন �মা�া �মাহা�াদ ওমর  মজুািহদ িনেজর 

�িত�িত ও অ�ীকার র�ােথ� রাজ� িবসজ�ন িদেয়েছন। আর বাগদাদী রাজ� ও �নত�ৃ লােভর �নশায় �িত�িত 

ও অ�ীকারেক (বাইআতেক) বিল িদেয়েছন। �জেনর মােঝ পাথ�ক�টা এখােনই। 

�মা�া �মাহা�াদ ওমর মজুািহদ ও তারঁ সাথীবেগ�র নীিত ও অব�ানেক পির�ার করেত একিট ঘটনার িদেক 

ইি�ত করব- সেব মা� আফগািন�ােন �ুেসডারেদর হামলা �� হেয়েছ। ইমারােত ইসলািময়া ি�র করল �য, 

মজুািহদগণ গতা�গিতক প�িতেত স�খু সমের লড়েব না। �ছাট �ছাট দেল িবভ� হেয় �গিরলা য�ু চািলেয় 

যােব। �স মেত িনেজেদর বািহনী�েলােক �ামা�ল ও পাহাড়-পব�েত ছিড়েয় িদল। এই প�িত অ� সমেয়র মেধ� 

সফলতার মখু �দখেত �� করল এবং আ�াহর সাহােয� এই �কৗশল আফগািন�ােন �ুেসড বািহনীেক 

�শাচনীয়ভােব পরািজত করেত ���পণূ� ভূিমকা পালন করল। 

যখন ইমারােত ইসলািময়া এই যগুা�কারী িস�া�িট �হণ করল তখন ি�র হল �য, মজুািহদগণ কা�াহার �থেক 

সের পড়েব। তেব �ুেসডারেদর হােত এই ���পণূ� অ�লিট তুেল �দয়া হেব না। তাই সমেঝাতার িভি�েত 

অ�লিট �ছেড় �দয়ার লে�� সােবক মজুািহদ �মা�া নকীবেক িনব�াচন করা হয়। (তখন িতিন একিট ইসলামী 

দেলর সােথ জিড়ত িছেলন) কারজাঈ উ� সমেঝাতার সােথ ঐক�মত �পাষণ কেরন। পরবত�ীেত আেমিরকা ঐ 

সমেঝাতা �ত�াখ�ান কের। সমেঝাতার �সই সময়�েলােত কা�াহােরর উপর আেমিরকার �বামা� িবমান�েলা 

বিৃ�র মত �বামা �ফলিছল। এমন সংকটময় মহূুেত� �মা�া �মাহা�দ ওমর  মজুািহদ কা�াহােরর �মতা হ�া�ের 

িতনিদন িবল� কেরন এবং কা�াহার �থেক আরব পিরবারগ�েলােক অ�� সের যাওয়ার �েযাগ কের �দন। 

অথচ, সমেঝাতা হেয় যাওয়ার পর �মতার হাত িবলি�ত করা তার িনেজর জীবেনর জ� এবং ইমারােত 

ইসলািময়ার কম�চারী, কম�কত�া ও �সিনকগেণর জীবেনর জ� িছল চরম �মিক��প। এই িবলে�র ফেল পেুরা 

সমেঝাতা �ভে� �যেত পারত। যখন �মা�া �মাহা�দ ওমর মজুািহদ িনি�ত হেলন �য, আরব এবং মহুািজরগণ 

কা�াহার �থেক �বিরেয় �গেছন তখন িতিন এবং মজুািহদগণ কা�াহার ত�াগ কেরন। এই মহান িকংবদ�ীর 

�গাটা জীবন এ ধরেণর ঘটনায় পিরপণূ�। আ�াহ তােক আমতুৃ� হেকর উপর অিবচল থাকার তাওফীক দান ক�ন। 

এই যখন অব�া তখন আিবভ�াব ঘটল এক অবাধ� িবে�াহীর, �য িকনা আমী�ল মিুমনীেনর বাইআত অ�ীকার 

করল এবং অ�েদরেক বাইআত ভ� করেত বলল। �যমনিট �স িনেজ কেরেছ। �য সময় কা�ীর, ভারত, বাম�া, 

বাংলােদেশর মসুলমানগণ িনয�াতন িনপীড়েন িনে�িষত হে�ন �স সময় তার এবং তার অ�সারীেদর প� �থেক 

বাইআত ভে�র আম�ণ আেস। আমােদর কেকশােশর ভাইেয়রা যখন �শ হােয়নােদর িনয�াতেনর িশকার, যা পাচঁ 

যগু ধের চলেছ তখন বাগদাদী বাইআত ভে�র আম�ণ জানােনা ছাড়া িভ� িকছু িচ�া করার ফুরসত পানিন। 

অপর িদেক �মা�া �মাহা�াদ ওমর  মজুািহেদর অব�ান ল�� ক�ন। ইসলামী �জাত� �চচিনয়ােক একমা� 

িতিনই �ীকৃিত িদেয়িছেলন এবং এই �জাতে�র �িতিনিধ শহীদ সালীম খান ইয়ানদারভীেক উ� সংবধ�না 

জািনেয় বেলিছেলন, স�াব� সব িকছু করেত আফগািন�ান আপনােদর পােশ থাকেব এবং এর প� �থেক সব 

ধরেণর �েযাগ �িবধা আপনারা �ভাগ করেবন’। আমী�ল মিুমনীন রহ. �চচিনয়ােক সহেযািগতা করার �কান 

�েযাগ হাত ছাড়া কেরনিন। আর বাগদাদী এবং তার অ�সারীরা কেকশােশর মজুািহদগণেক বাইআত ভ� কের 

তােদর অ�সরণ করেত বেলন। �বহানা�াহ! মজুািহদগণেক িবি�� করার এ �কমন �য়াস? কার �ােথ�ই বা 

এমন করা হে�? িযিন মসুলমানেদর স�ুি� ও পরামেশ� খিলফা হেবন তার পে� এ ধরেণর কম�কা�ড িকছুেতই 

�বধ হেত পাের না। এর কারেণ শ�র সােথ য�ুরত মজুািহদগণ �ব�ল হেয় পড়েত পােরন।  
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�তরাং এ ধরেণর কম�কা�ড ঐ ব�ি�র জ� কীভােব �বধ হেত পাের িযিন মসুিলম �নতবৃেৃ�র সােথ পরমাশ� না 

কের খলীফা হওয়ার হাস�কর দাবী করেছন। আর যিদ পরামশ� কেরও থােকন তাহেল হয়তবা এমন কিতপয় 

�লােকর সােথ কেরেছন যােদর আমরা জািন না। মসুলমানেদর ঐক�েক অটুট রাখা এবং তােদর সীমা� �র�া িক 

একজন খিলফার দািয়ে� পেড় না? 

�যসকল মজুািহদ ভাই যেুগর পর যগু িজহােদর পেথ কািটেয় িদেলন এবং আ�াহর অ��েহ শত বাধা মািড়েয় 

এখনও �স পেথ পিরচািলত হে�ন িতিন �তা তােদরেক শা�¦না ও উৎসাহ �দান করেত �েটা শ� উ�ারণ করার 

দািয়�ও �বাধ করেলন না। িতিন ভুেল থাকেলন মেরাে�া, �সামািলয়া ও জািযরাতুল আরেবর মজুািহদগণেক। 

ভুেল থাকেলন আফগািন�ান, গাজা, ভারতীয় উপমহােদেশর মজুািহদগণেক। ভুেল থাকেলন �চচিনয়া, িফিলপাইন 

ও ইে�ােনিশয়ার মজুািহদগণেক। না তােদরেক �রণ করেলন আর না তােদর �িত সাহােয�র হাত �সািরত 

করেলন। িতিন এবং তার সাথীরা �কবল বাইআেতর িচ�ায় িবেভার রইেলন। 

আিম িজে�স করেত চাই, �য সকল অ�েলর �কান দল, উপদল বা �ধ ু কেয়কজন �লাক বাগদাদীর হােত 

বাইআত �হণ কেরেছন িতিন �স অ�লসমেূহর ইসলামী দল�েলােক িবলিু�র �ঘাষণা কেরেছন। িক�ু কার �ােথ� 

কেরেছন? কােদর �ােথ� কেরেছন? অথচ িতিন িনেজেক খিলফা মেন কেরন। 

এই �ঘাষণার পেূব� তার দলীয় মখুপা� আেরা একিট ফতওয়া জারী কেরন। যােত বলা হয়- মজিলেস �রা 

বাগদাদীর হােত বাইআত �হণ করার পর সকল ইসলামী দল ও ইমারাহ �বধতা হািরেয়েছ। যিদও তথাকিথত 

�রা সদেস�র নাম-িঠকানা ও মিতগিত সবই অ�াত। বাগদাদী কার �ােথ� সব ইসলামী দল ও ইসলামী ইমারােক 

িবলিু�র �ঘাষণা িদেলন? অথচ এই দল�িলর সােথ জিড়েয় আেছ ল� ল� অ�সারী। যারা িজহাদ ও িকতােলর 

পেথ অভূতপবূ� নজীর �াপন কেরেছন। তারা আফগািন�ােন িজহাদ কেরেছন। হামায় (িসিরয়ার �িস� শহর) 

িজহাদ কেরেছন। আেনায়ার সাদােতর িব�ে� িজহাদী আে�ালেন শরীক হেয়েছন। বাগদাদী িজহােদর পেথ পা 

বাড়ােনার কেয়কযগু পবূ� �থেক এ ধারাবািহকতা �� হেয়েছ। আ�াহর �মেহরবানীেত আজও পয�� আ�িলক ও 

আ�জ�ািতক �ফরী শি�র িব�ে� বকু টান কের িজহাদ কের যাে�ন। শাহাদােতর অমীয় �ধা পান কেরেছন 

হাজার হাজার মজুািহদ। আর �ফরী শি� তার �ানীয় ও আ�জ�ািতক �দাসেররা আ�াহর এই বা�াগণেক 

িনঃেশষ কের িদেত বছেরর পর বছর ধের খরচ করেছ িমিলয়ন িমিলয়ন ডলার। 

�কান �সই িকতাব আর �কান �সই শরীয়ত যার উপর িভি� কের িতিন ইমারােত ইসলািময়ােক িবল�ু �ঘাষণা 

করেলন? অথচ এই ইমারার বাইআত �হণ কের আেছ আফগািন�ান, পািক�ান, ভারত, মধ�-এিশয়া পবূ�-

তুিক��ান, ইরান এবং আেরা অেনক �দেশর কেয়ক িমিলয়ন মা�ষ। অিধক�ু আল-কােয়দা তার সকল শাখা-

�শাখাসহ তার বাইআত �হণ কের আেছ। এর �নতেৃ� িছেলন শােয়খ  উসামা িবন লােদন রহ.। িতিন িনেজ 

�মা�া �মাহা�াদ ওমর  মজুািহেদর হােত বাইআত �হণ কেরিছেলন এবং িতিন জীব�শায় তাঁর হােত বাইআত 

�হেণর আ�ান জািনেয় িছেলন। এমনিক বাগদাদী িনেজও ইমারােত ইসলািময়ার আমীর �মা�া ওমেরর হােত 

বাইআত �হণকারী িছেলন। অতঃপর িবে�াহ করেলন এবং বাইআত ভ� করেলন। 

বাগদাদীর গহৃপািলত অ�াত, অখ�াত মজিলেস �রা তােক খিলফা �ঘাষণা কেরেছ বেলই িক িতিন ইমারােত 

ইসলািময়া কেকশাশেক িবল�ু �ঘাষণার �ধ�া �দখােলন? অথচ �চেচন মুজািহদগণ দীঘ� চি�শ বছেরর যেু�র 

�শষ পেব� উপনীত হেয়িছেলন। ইিতপেূব� তারা �শ �সনােদর িব�ে� �ায় পাচঁ যগু ব�াপী এক ঐিতহািসক য�ু 

কেরেছন।  
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িযিন িনেজ িবে�াহ কেরেছন, বাইআত ভ� কেরেছন এবং আমীেরর িব��াচরণ কেরেছন িতিন কীভােব অ�াত � 

চার জন ব�ি�েক এই অিধকার িদেত পােরন �য, তারা তােক খিলফা বািনেয় িদেবন? আর যথারীিত িতিনও 

আেদশ জাির করেবন �য, যারা যেুগর পর যগু িজহােদর ময়দােন �নত�ৃ িদেয়েছন তারা �যন িনেজেদরেক 

�সসকল দায় দািয়� �থেক সিরেয় �নন। এ ধরেণর কম�কা�ডেক আমরা সংেশাধন বলব নািক িবশ�ৃল পিরেবশ 

সিৃ�র অপ�য়াস বলব? এর মাধ�েম উ�াহ ঐক�ব� হেব নািক শতধা িবভ� হেব? এিক ইনসাফ না জলুমু? 

বাগদাদী মেন কেরন এই অিধকার তার আেছ। কারণ, িতিন িনজ ধারণায় একজন খলীফা। সকেলর উপর তার 

আ�গত� আবশ�ক। তার �েটা ধারণাই ভুল। না িতিন মসুলমানেদর খলীফা আর না িতিন আ�গেত�র হকদার। 

িতিন িনেজই �তা আ�গেত�র অ�ীকার (বাইআত) ভ� কেরেছন। 

﴾ اَْنفَُسُكمْ  َوَتْنَسْونَ  ِباْلِبرِّ  النَّاسَ  اََتاُْمُرْونَ  ﴿  

“�তামরা িক মা�ষেদর সৎকেম�র আেদশ দাও এবং িনেজরা িনেজেদরেক ভুেল যাও” ?  

বাগদাদীেক খিলফা বানােনার এই প�িতিট যিদ সিঠক হয় তাহেল �িতিট আদম স�ােনর সামেনই খলীফাতুল 

মসুিলমীন হওয়ার �েযাগ সিৃ� হেব। কারণ, আব ু অমকু আল িহমসী আর আব ু অমকু আল মেূসলীরা খলীফা 

হওয়ার দাবী করেব এবং বলেব- আহললু হাি� ওয়াল আ’কদ (িবিশ� ব�ি�বগ�) আমােক খলীফা িনয�ু 

কেরেছন। আর আব ুবকর আল বাগদাদীেক অপসারণ কেরেছন। খলীফা িনয�ু করার �যমন িবিশ� ব�ি�বেগ�র 

অিধকার রেয়েছ, খলীফােক অপসারণ করার অিধকারও তােদর রেয়েছ।  

এখন যিদ তােক �� করা হয়, �তামােক কারা খলীফা িনয�ু কেরেছ? তখন �স পা�া �� ছুেড় িদেত পাের, 

বাগদাদীেক কারা খলীফা িনয�ু কেরেছ? এ পয�ােয় তরবারীই হেব ফয়সালার একমা� মাধ�ম। �যমনিট ঘেটিছল 

দােমে�। তরবারীর �জাের উমাইয়ােদরেক পরািজত কের যখন আ�াসীগণ দােমে� িনেজেদর কতৃ�� �িত�া 

করল তখন আ�রু রহমান আ� দােখল ��েন পািলেয় যান এবং তরবারীর �জাের ��েনর শাসন�মতা দখল 

কেরন। ফেল মসুিলম জাহােন খলীফার সংখ�া �ইেয় উ�ীত হয়।  এভােব চলেত থাকেল শাসন�মতার সব�ােপ�া 

�বিশ উপয�ু ঐ ব�ি� িবেবিচত হেবন িযিন �ালাও �পাড়াও ও �ংসা�ক কম�কা�ড �বিশ পিরচালনা করেত 

পারেব। 

আেরকিট �� হে�, বত�মােন শাম ও ইরােক ি��শি� ভয়াবহ আ�মণ করেছ। �দশ �িটর মজুািহগণ উ� 

হামলার �ধান টােগ�ট। এমনিক যিদ বলা হয় কেকশাশ �থেক মািল পয�� �িতিট ভূখ�ড �ুেসডীয় বািহনীর 

হামলার িশকার তাহেল অতু�ি� হেব না। এই পিরি�িতেত ইসলাম ও মসুলমানেদর �ােথ� কী করা উিচৎ? 

আপাতত সকল মতিবেরাধ ত�াগ করা নািক খুঁিচেয় খুঁিচেয় মতিবেরাধ সিৃ�র নতুন �ার উ��ু করা? 

�য সময় মািক�নীেদর �বামা� িবমান�েলা মজুািহদগেণর উপর উপযু�পির �বামা িনে�প করেছ �স সময় �িবেরাধী 

কেয়কিট দলীেলর িভি�েত শাম ও ইরােকর মজুািহদগণেক বাইআত ভ� কের বাগদাদীর হােত বাইআত �হেণর 

আম�ণ জানােনার মেধ� কী মাসলাহাত থাকেত পাের? মজুািহদগণেক িবে�াহী,অবাধ� ও জামাআহর অ�ভু�� নয় 

বেল �ঘাষণা �দয়ার মেধ� কী উপেযািগতা থাকেত পাের? শ�র �মাকােবলায় িযিন আ�িরকভােব মসুলমানেদর 

ঐক� �ত�াশা কেরন তার �থেক এ ধরেণর আচরণ িক অ�ত�ািশত নয়? 

বড় পিরতােপর িবষয় আমােক আজ এ ব�াপাের কথা বলেত হে�। কারণ, বাগদাদী ও তার অ�সারীরা আমােদর 

সামেন চুপ থাকার �কান পথ �খালা রােখিন। 
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ُشھَّدي َوالَقومُ  الَسوداءِ  َبني َوَرھطِ *     عاِرٍض  َوأَصحابِ  لِعاِرٍض  َوقُلتُ   

جٍ  ِبأَلَفي ُظّنوا َعالِنَیةً  دِ  الفاِرسيِّ  في َسراُتُھمُ *     ُمَدجَّ الُمَسرَّ  

َبةً *     أَصَبَحت األَحالیفَ  إِنَّ  لَُھم َوقُلتُ  َفَثھَمدِ  الِستارِ  َبینَ  ُمَطنِّ  

َوَفدَفدِ  َربعٍ  ُكلِّ  في الِدبى َكِرجلِ *     ُمغیَرةً  َرأَوھا َحّتى َفِتئوا َفما  

يُمغَتد الریحِ  ِوجَھةَ  ُیباري َجرادٌ *     َكأَنَّھا قُبًال  الَخیلَ  َرأَیتُ  َولَّما  

الَغدِ  ُضحى إِّال  الُنصحَ  َیسَتبینوا*     َفلَم اللِوى ِبُمنَعَرجِ  أَمري أََمرُتُھمُ   

কিবতার অথ� : 

আগ�ুক, তার স�ী-সাথী ও সওদা �গাে�র �লাকেদরেক সকেলর উপি�িতেত বললাম; 

�তামরা সমহূ অকল�ােণর জ� ��ত হও। কারণ য�ুংেদহী বম�ধারী সরদারগণ আসেছন॥ 

আিম আেরা বললাম, িম�রা পদ�ার আড়ােল চেল �গেছ। �তরাং �া� হও॥ 

তখন তারা সমতলও উঁচু ভূিমেত প�পােলর ঝােঁকর �ায় উৎি�� ধেুলাবািল �দখেত �পল॥ 

আিম যখন অ�ােরাহী বািহনীেক ঝেড়র গিতেত ধাবমান �দখলাম তখন আিম তােদরেক �েয়াজনীয় িদকিনেদ�শনা 

িদলাম; িক�ু যথা সমেয় তারা আমার উপেদশবাণী কােন িনল না॥ 

আেরা একিট অতীব ���পণূ� িবষয় হে�, �য মহূুেত� আমরা আেমিরকা �জােটর হামলা �মাকােবলা করিছ, �স 

মহূুেত� িবেরাধ উে� �দয়া িক �যৗি�ক? এর কারেণ শ�রা �িত�� হেব না লাভবান হেব? তানযীম আল-

কােয়দার িব�ে� বাগদাদী এবং তার অ�সারীরা িবে�াহ করা, বাইআত ভে�র �ঘাষণা �দয়া এবং তােদর 

আমীেরর (বাগদাদীর) িনেদ�েশ ��� অবাধ�তায় িল� হওয়া �মা�া �মাহা�দ ওমর  মজুািহেদর �নত�ৃেক অৈবধ 

�ঘাষণা করা, কিতপয় অপিরিচত ব�ি�র সমথ�েন িনেজেক খিলফা মেন করা এবং মজুািহদগণেক জামাআহ �থেক 

�বিরেয় এেস বাগদাদীর হােত বাইআত �হেণর আম�ণ জানােনা এ সকল িবষয় �ত�� কের শ�রা ব�িথত হেব 

নািক আনে�র ব�ায় ভাসেব? الوكیل ونعم هللا حسبنا  আমােদর জ� আ�াহই যেথ� আর িতিন কতইনা উ�ম 

অিভভাবক। 

ি�য় উ�াহ! আমরা আপনােদরেক ��ে�র সােথ অবগত করেত চাই �য, আমরা উ� িখলাফাহেক �ীকৃিত �দই 

না এবং এেক নবওুয়ােতর আদেল িখলাফাহ বেল মেন কির না। এিট এমন ইমারাহ যা পরামশ� ছাড়া শািসত 

হে�। এেক �মেন �নয়া এবং বাইআত �হণ করা মসুলমানেদর জ� আবশ�ক নয়। তাছাড়া বাগদাদীেক আমরা 

�খলাফেতর �যাগ� মেন কির না। 

আিম আবােরা বলিছ �য, আমরা উ� িখলাফাহেক �ীকৃিত �দই না এবং নবওুয়ােতর আদেল �িতি�ত িখলাফাহ 

মেন কির না। এিট হে� িবনা পরামেশ� জবরদখলকৃত ইমারাহ। এর বায়আত �হণ করা মসুলমানেদর জ� 

আবশ�ক নয় এবং বাগদাদী �খলাফেতর �যাগ� নয়। 
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এ কথা�েলা আমার একার নয়; বরং সেত�র উপর অিবচল িবদ� আেলমগণ িবষয়�েলা িনি�ত কেরেছন। 

তােদর কেয়কজন হেলন, শােয়খ  আব ুমহুা�াদ আল-মাকিদসী, শােয়খ আব ুকাতাদাহ িফিলি�নী, শােয়খ  হানী 

আস িসবায়ী, শােয়খ তােরক আ�লু হালীম �মখূ। দাওয়াহ ও িজহােদর পেথ তােদর �েত�েকরই রেয়েছ এমন 

এমন অিব�রণীয় ত�াগ যা ক�নােকও হার মানায়। 

এই পয�ােয় মসুিলম উ�াহর �িত আমার বাত�া হে�- বাগদাদী এবং তার অ�সারীেদর গহৃীত নীিত সাধারণভােব 

িজহােদ অংশ�হণকারী জামাআহসমেূহর এবং িবেশষভােব তানযীম আল-কােয়দার দিৃ�ভি�র �িতিনিধ� কের 

না। কারণ, আমরা �গাপন বাইআেতর মাধ�েম মসুিলম উ�াহেক শাসন করেত চাই না। িনয�াতন, িনপীড়ন, 

�ালাও-�পাড়াও ও জবরদি�মলূক প�থা �েয়াগ কের শাসন �মতা করায়� করেত চাই না। এ�েলা �সই প�থা 

নয় যার জ� যগু যগু ধের মজুািগদগণ জীবেনর নজরানা �পশ কের আসেছন। তারঁা �খলাফেত রােশদা 

পনুঃ�িত�ার লে� জীবন িবিলেয় িদেয়েছন। তারা এত িকছু কেরেছন এমন একিট িখলাফাহ রা��িত�ার লে��; 

যার মােঝ খলীফার শরয়ী শত�বলী পণূ�মা�ায় িবদ�মান থাকেব। আর উ� িখলাফাহ �িতি�ত হেব ‘আহললু হাি� 

ওয়াল আকদ’ তথা- িবিশ� ব�ি�বেগ�র পরামশ� ও স�িত�েম। তারা এত িকছু এজ� কেরনিন �য, িখলাফাহেক 

িছনতাই করা হেব। 

�হ মসুিলম জািত! �জেন রাখনু, আমরা বাগদাদী ও তার দলেক �ত�াখ�ান করার কারেণ কােরা পে� এমন মেন 

করা সমীিচন হেব না �য, এিট হে� �িট তানযীেমর মতপাথ�ক�; বরং এ হে� �মতােলাভী ��রশাসক ও তার 

মদদদাতােদর সােথ �খলাফেত রােশদা �িত�ার লে�� সব�� িবিলেয় মসুিলম উ�াহর মতিবেরাধ। আফেসাস 

আজ আমােক এসব কথাও বলেত হে�; িক�ু বাগদাদী ও তার অ�সারীরা আমােক বলেত বাধ� কেরেছ।  

আমরা বাগদাদীর িখলাফাহেক �ীকৃিত �দই না এবং এটােক নবওুয়ােতর আদেল িখলাফাহ মেন কির না। এর অথ� 

এই নয় �য, তার সমদুয় িস�া� ও পেদে�প আমরা অৈবধ মেন কির। তার �যমন রেয়েছ পাহাড়সম ভুল �তমিন 

রেয়েছ যথাথ� িকছু পদে�পও। 

তার ভুেলর িফিরি� যত দীঘ�ই �হাক না �কন আিম যিদ ইরাক বা শােম উপি�ত থাকতাম, ি��ান, 

ধম�িনরেপ�তাবাদী, সাফাবী ও �সাইরীেদর িব�ে� অবশ�ই তার িদেক সাহােয�র হাত �সািরত করতাম। কারণ, 

িবষয়িট এসেবর অেনক উে��। এিট হে� ি��ানেদর হামলার মেুখামখুী মসুিলম উ�াহর সমস�া। তাই কাঁেধ কাঁধ 

িমিলেয় এই হামলার �মাকােবলা করা সকল মুজািহেদর অপিরহায� দািয়�। 

ইরাক ও শােম ি��ানেদর হামলার মেুখ আমােদর কম�প�থা কী হেব তার িব�ািরত আেলাচনায় পের আসিছ। 

তখন নবওুয়ােতর আদেল িখলাফাহ-র �মৗিলক আেলাচনাও করা হেব। 

৫. পািক�ান ও আেমিরকান �নৗবহেরর উপর সফল আ�মণ পিরচালনা করা ভারত উপমহােদশীয় তানযীম আল-

কােয়দার ভাইেদর জানাি� আ�িরক অিভন�ন। এ স�েক� এক বাত�ায় তাঁরা জািনেয়েছন �য, �কন তারা 

আেমিরকােক টােগ�ট কেরেছন। কারণ, তারা মসুলমানেদর র� ঝরাে�। িসিরয়া, ইরাক ও ইেয়েমেন র� 

ঝরাে�। পািক�ান, আফগািন�ানসহ �গাটা মসুিলম িবে�। �দাআ কির আ�াহ তােদর �েচ�ায় বরকত দান 

ক�ন এবং িহ��ােনর মসুলমানেদরেক �গালামীর িজে�গী �থেক উ�ার করার তাওফীক দান ক�ন। 

৬. ইমারােত ইসলািময়া কেকশােশর আমীর আব ু মহুা�াদ দােগ�ানীর �িত কৃত�তা জানাি�। িতিন অিত 

মলূ�বান একিট প� পািঠেয়েছন। প�িট িতিন উ�াহর সকল আেলমগণেক সে�াধন কের িলেখেছন। িবেশষভােব 

যােদর কােছ পািঠেয়েছন তােদর মেধ� আিমও একজন। অ� মেহাদয়গণ হেলন- শােয়খ  আব ুমহুা�াদ আল-
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মাকিদসী, শােয়খ আব ুকাতাদাহ িফিলি�নী, শােয়খ হানী আস িসবায়ী, শােয়খ তােরক আ�লু হালীম ও শােয়খ  

আব ুমনুিযর আ� শানি�তী।  

িতিন আমার কােছ �মাট �িট িচিঠ পািঠেয়েছন। এর জ� আিম গব�েবাধ কির। িতিন আমার ব�াপাের অেনক উঁচু 

ধারণা �পাষণ কেরন। আর  ি�তীয় িচিঠেত িতিন উপেরা� িবদ� শােয়খ গেণর সােথ আমােকও �রণ কেরেছন। 

অথচ আিম আেলমও নই মতুাআি�মও নই। তেব �াঁ, আিম আেলম ও ইলমেক ভালবািস। 

শােমর ভাইেদর উে�েশ� িতিন �য তাৎপয�পণূ� ভাষণ িদেয়েছন আিম তা মেনােযােগর সােথ �েনিছ। িতিন 

মজুািহদ ভাইেদরেক িফৎনা স�েক� সতক� কেরেছন। মসুলমানেদর র� ঝরােনা ও তােদর মান স�ােন আঘাত 

করার ব�াপাের সাবধান কেরেছন। িতিন বেলেছন- ‘�েন রাখনু, যতিদন পয�� আপনােদর মেধ� পর�রেক ছাড় 

�দয়ার মানিষকতা �তির না হেব, যতিদন পয�� আপনারা সমেঝাতার পথ �বেছ িনেত না পারেবন এবং যতিদন 

পয�� শরয়ী ফয়সালােক িবনা বাক�ব�েয় �মেন িনেত এবং আিমেরর অ�গত না হেত পারেবন ততিদন পয�� 

িফৎনা িনব�ািপত হেব না’। 

তাই শায়েখর উে�েশ� আিম �কবল এিটই বলেত পাির �য, আ�াহ তাআলা আপনােক উ�ম িবিনময় দান ক�ন। 

আপিন আমার উপর যেথ� আ�া �রেখেছন। আ�াহ আপনােক আেরা জাযা দান ক�ন। আপিন শােমর মজুািহদ 

ভাইেদরেক যথাযথ িদকিনেদ�শনা িদেয়েছন। এই িফৎনার সময় মজুািহদগেণর মােঝ সমেঝাতার �য দ�ৃা�মলূক 

অব�ান আপিন �হণ কেরেছন তা সবার জ� অ�করণীয়। আ�াহ তাওফীক িদেয়েছন বেলই আপিন এমন 

উেদ�াগ �হণ করেত �পেরেছন। তাই �বিশ �বিশ �কিরয়া আদায় করা উিচৎ। আপনােক এবং কেকশােশর 

মজুািহদ ভাইেদরেক আিম কতটা ভালবািস এবং এই মসুিলম ভূখ�ডিট আমার �দেয়র কতটা গভীের আসন 

�পেত আেছ তা আ�াহই ভাল জােনন। আপিন হয়ত �জেন থাকেবন �য, আমার জীবেনর আ�মািনক ছয়িট মাস 

উ�র কেকশােশর দােগ�ান শহের �কেটেছ। �চচিনয়া যাওয়ার পেথ আমােক বি� করা হয়। তারপর পেুরা 

সময়টা অ�কার কারা�েকাে� কাটােত হেয়েছ। �দাআ কির দােগ�ান এবং কেকশােশ ইসলােমর িবজয় সিূচত 

�হাক। 

দােগ�ােনর �সই িদন�েলােত আিম কিতপয় �ণীজন ও িবিশ� ব�ি�বেগ�র সা�াৎলাভ কেরিছ। আমার প� 

�থেক আ�াহ তােদরেক উ�ম জাযা দান ক�ন এবং তােদর কােছ �পৗঁেছ িদন আমার সালাম ও �দাআ।  

আমার িলিখত وسلم علیھ هللا صلى النبي رایة تحت فرسان  িকতােবর ি�তীয় সং�রেণ انقطاع بعد الفرج: داغستان 

 অধ�ােয় কেকশােশর মসুিলম ভাইেদর �িত আমার ভালবাসার িকছু অ�ভূিত ব�� কেরিছ। আিম �যেতالسبب

�চেয়িছলাম �চচিনয়ায়; িক�ু আ�াহ �চেয়িছেলন িভ� িকছু। �জল �থেক মিু� �পেয় আিম িফের আিস 

আফগািন�ােন। এখােন শােয়খ  উসামা রহ. আমােক বেুক জিড়েয় �নন। আ�াহর ই�ায় আিম বার বার শায়েখর 

সা�াৎ লােভ ধ� হই। 

আপনার মলূ�বান পে� উপেরা� মেহাদয়গেণর সােথ আমােকও �রণ কেরেছন। এিটই �মাণ কের �য এ উ�ত 

একতাব�। �েখ �ঃেখ এেক অপেরর অংশীদার। ইসলােমর শ�রা আমােদর মােঝ িবেভদ সিৃ�র হাজার �চ�া 

কেরও সফল হয়িন। বরং ইসলামী �াত�ৃ বরাবেরর মতই অটুট আেছ এবং থাকেব ইনশাআ�াহ। আর �কনইবা 

এমনিট হেব না; অথচ ইসলামী �াত�ৃ পেুরাই আ�াহ �দ�। আ�াহ তাআলা রাসলূ সা. এর উপর অ��হ �কাশ 

কের বেলেছন- 
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ا ِانْ  وَ  ِرْیُدْوۤ ْخَدُعْوکَ  اَنْ  یُّ  َواَلَّفَ   ﴾۶٢﴿ۙ َوِباْلُمْؤِمِنْینَ  ِبَنْصِرهٖ  اَیََّدکَ   الَِّذیْۤ  ُھوَ  ◌ؕ  هللاُ  َحْسَبکَ َفِانَّ  یَّ
اۤ  َجِمْیًعا اْالَْرِض  ِفی َما اَْنَفْقتَ  لَوْ  ◌ؕ  قُلُْوِبِھمْ  َبْینَ  ھٗ  ◌ؕ  َبْیَنُھمْ  اَلَّفَ   هللاَ  َوٰلکِنَّ  قُلُْوِبِھمْ  َبْینَ  اَلَّْفتَ   مَّ  ِانَّ

﴾۶٣﴿ َحِکْیمٌ  َعِزْیزٌ   

“প�া�ের তারা যিদ �তামার সােথ �তারণা করেত চায়, তেব �তামার জ� আ�াহই যেথ�, িতিনই �তামােক 

শি� যিুগেয়েছন ¯�ীয় সাহােয� ও মসুলমানেদর মাধ�েম। আর �ীিত স�ার কেরেছন তােদর অ�ের। যিদ তুিম 

�সসব িকছু ব�য় কের �ফলেত, যা িকছু জমীেনর বেুক রেয়েছ, তােদর মেন �ীিত স�ার করেত পারেত না। িক�ু 

আ�াহই তােদর মেন �ীিত স�ার কেরেছন। িনঃসে�েহ িতিন পরা�মশালী, �েকৗশলী”। 

তাই আশা করব, আমােক এবং আমার ভাইেদরেক মলূ�বান পরামশ� ও িদকিনেদ�শনা িদেত কখেনা কাপ�ণ� 

করেবন না এবং �দাআর সময় আমােক ভুলেবন না। আপনােদরেক আনে�র সােথ জানাি� �য, আ�াহর ��েম 

ইসলােমর এক �সানালী অধ�ায় রিচত হেত যাে�। আমরা এক মহা িবজেয়র �দারেগাড়ায় উপনীত হেয়িছ। আশা 

করিছ আ�াহ তাআলা আপনার সােথ সা�াৎ নসীব করেবন এবং আপনার িহকমত ও কম�প�থা �থেক উপকৃত 

হওয়ার �েযাগ কের িদেবন। এিট আ�াহ তাআলার জ� �মােটও কিঠন িকছু নয়। 

৭. �রণ করিছ ব�ী মজুািহদ ভাইেদরেক। তারা ইসলাম ও মসুিলম উ�াহর �ােথ� কারা�েকাে� িনঃস� জীবন 

যাপন করেছন। �রণ করিছ �সই সকল িবরা�না �বানেদরেক যারা িবে�র িবিভ� �জেল �িব�সহ য�ণার মােঝ 

কালািতপাত করেছন। িবেশষভােব �রণ করিছ শােয়খ  আব ুহামযা রহ. এর িবধবা �ী হাসনা এবং তার অ� 

�বানেদরেক; যারা ইরােক ব�ী আেছন। আেরা �রণ করিছ আেমিরকায় ব�ী আিফয়া িসি�কীেক। জািযরাতুল 

আরেব হায়লা আল-�াসীর এবং তার �বানেদরেক। 

মজুািহদ ভাইেদরেক বলব, ব�ী িবিনমেয়র সময় �বানেদরেক ম�ু করার জ� সেব�া� �চ�া চালােবন। অিনবায� 

�কান কারণ ছাড়া এই অব�ান �থেক সের আসেবন না। যিদও মজুািহদেদর হাত �থেক ম�ু ব�ি� হাজার বছর 

�বঁেচ থােকন অথবা এক �বােনর মিু�র িবিনমেয় হাজারও ভাইেক ব�ী করার আশংকা হয়। 

�মাবারকবাদ জানাই �খারাসানী ভাইেদরেক। তারা আেমিরকার নাগিরক ওয়ান আইন�াইনেক অবম�ু করার 

িবিনমেয় আিফয়া িসি�কী ও শােয়খ  আব ুহামযা এর িবধবা �ীর মিু� দাবী কেরেছন।  

স�� �মাবারকবাদ জানাই ‘জাবাহাতুন �সরার’ ভাইেদরেক। আ�াহ তাআলা তােদর মাধ�েম তার দীনেক �সরত 

(সাহায�) ক�ন। তােদরেক এবং তােদর ভাইেদরেক ‘িখলাফাহ আ’লা িমনহািজন �বওুয়াহ’ �িত�ার তাওফীক 

দান ক�ন। �য িখলাফাহ �িতি�ত হেব �ব�ল-সবল রাজা-�জা িনিব�েশেষ সকেলর উপর সমভােব শরয়ী িবধান 

�েয়ােগর দিৃ�ভি� িনেয়। �য িখলাফাহ �িতি�ত হেব �রার উপর িভি� কের। সততা, আমানতদারী ও িব�� 

আকীদার উপর িভি� কের। �যখােন মসুলমানেদর জােনর �হফাজত সেব�া� ��� পােব। �য িখলাফেত 

�শিথল�বাদীেদর ছাড়াছািড় ও সীমল�নকারীেদর বাড়াবািড়েক ��য় �দয়া হেব না। �মতায় যাওয়ার পথ �গম 

করেত এবং শাসেকর লালসা পরূণ করেত খনুখারাবীর পথ �বেছ �নয়া হেব না। 

আ�াহ তাআলা জাবহাতু �সরােক দীঘ�জীিব ক�ন। তারা কেয়কজন স�ািসনীর িবিনমেয় আমােদর একশত 

বায়া�জন �বানেক ছািড়েয় এেনেছন। যােদর মেধ� িছেলন একজন �ঃিখনী মা এবং তার চার িশ� স�ান। তারা 

সকেলই বি� িছেলন নরিপশাচ বাশােরর হােত। 



21 |ই স লা মী  ব স �  

 

আ�াহ তাআলা জাবহাতুন �সরােক দীঘ�জীিব ক�ন। তারা বি� িবিনমেয়র আওতায় �লবানন সরকােরর হােত 

ব�ী �বানেদরেক অবম�ু করার লে�� আেলাচনা চািলেয় যাে�ন। আ�াহ তাআলা তােদরেক ইসলাম ও 

মসুলমানেদর প� �থেক উ�ম জাযা দান ক�ন এবং ব�ী ও বি�নীগণেক ম�ু করার তাওফীক দান ক�ন। 

ব�ী িবিনমেয়র ��ে� তারা অ�পম দ�ৃা� �াপন কেরেছন। আ�াহ তাআলা তােদর কথা ও কােজ ইখলাস দান 

ক�ন। তােদর আমলসমহূ কবলু ক�ন এবং �দঢ়ৃ কের িদন তােদর দীনেক যা িতিন তােদর জ� পছ� 

কেরেছন। 

মজুািহদ ভাইেদরেক এবং সারা �িনয়ার মসুলমানেদরেক �রণ কিরেয় িদেত চাই �সই অ�েতাভয় �সিনেকর কথা 

িযিন আেমিরকার হােত ব�ী হেয় আেছন। িতিন হেলন, অসীম সাহসী ওমর আ�রু রহমান। আ�াহ তােক 

�হফাজত ক�ন এবং ব�ীদশা �থেক মিু�র ফয়সালা ক�ন। যখন আ�াহর এই �সিনকেক আেমিরকার 

আদালেত হািজর করা হল এবং বাদীপ� তার মতুৃ�দ�ড কামনা করল তখন িতিন ন�ূতম িবচিলত হেলন না; বরং 

তাঁর ব��ংকাের �কঁেপ উঠল সভাগহৃ, �যন তা�তী �াসাদ এখনই মখু থবুেড় পড়েব। িতিন দ�ৃ কে� বলেত 

লাগেলন- ‘�হ �ি�মেকােট�র িবচারকম�ডলী! সত� �কািশত হেয়েছ। চ�ু�ানেদর সামেন তার আেলা উ�ািসত 

হেয়েছ। ��ত কােয়ম হেয়েছ। �তরাং আপনার কত�ব� হল আ�াহর আইন অ�যায়ী িবচারকায� পিরচালনা করা 

এবং আ�াহর িবধােনর সােথ ঐক�মত �পাষণ করা। যিদ এমনিট করেত ব�থ� হন আপিন কােফর জােলম এবং 

ফােসেক পিরণত হেবন’। 

আিম মজুািহদ ভাইগণেক আেরা �রণ কিরেয় িদেত চাই, আমােদর ভাই খােলদ শােয়খ  মহুা�ােদর কথা। িযিন 

�প�টাগন, ওয়া�� ��ড �স�টার এবং �পিনিসলেভিনয়ায় ইে�শহাদী হামলার সম�য়ক।  

আিম আেরা �ররণ কিরেয় িদেত চাই, সাফাবী ও রােফযীেদর হােত ব�ী ভাইেদর কথা। �রণ কিরেয় িদেত চাই 

আফগািন�ান, জািযরাতুল আরব ও রািশয়ায় ব�ী ভাইেদর কথা। মেরাে�া, শাম ও ইরােক ব�ী ভাইেদর কথা। 

�রণ কিরেয় িদেত চাই �সামািলয়ায় ব�ী ভাইেদর কথা এবং িব�ব�াপী সকল মসুিলম ব�ী ভাইেদর কথা। 

�হ মজুািহদ ভাইেয়রা! বি� ভাই-�বানেদর ম�ু করার একমা� মাধ�ম হে� শি�। �তরাং আ�াহর সাহায� 

�াথ�না ক�ন এং �ব�লতা ও হীনম�তা �ঝেড় �ফেল স�খু পােন এিগেয় চলনু। 

আজ এ পয��ই। আ�াহর ই�া হেল পরবত�ী পেব� আবােরা কথা হেব। 

 

هللا ورحمة علیكم  والسالم وسلم، وصحبھ وآلھ محمد على هللا وصلى العلمین، رب � الحمد أن دعوىنا وآخر . 

 

 

 


